СПРАВКА
За отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда
за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето

№

Организация
1. Сдружение „Център
за защита правата в
здравеопазването“

Предложения
1.Промяна на чл. 2 (2) „Заплащат се
разходите за трансплантацията от
момента на хоспитализиране на
пациента
до
неговата
дехоспитализация за период не
повече от шестдесет дни“. Да стане
„Заплащат
се
разходите
за
трансплантацията от момента на
хоспитализиране на пациента до
неговата дехоспитализация“.

2.Да отпадне чл. 4 (3) „Не се
финансират по реда на тази наредба

Приема се/
Не се приема
Не се приема.

Не се приема.

Мотиви
След разглеждане на предложението се констатира,
че то не е свързано с настоящите промени в проекта
на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г.
за условията и реда за заплащане на лечение на
български граждани в чужбина по реда на чл. 82, ал.
1, т. 8 от Закона за здравето. Проектът има за цел
единствено
да
оптимизира
организационни
затруднения на Комисията за лечение в чужбина,
поради съображенията, посочени в мотивите към
наредбата. Предложението на Сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ касае въпроси,
които налагат внимателен анализ, както и надлежно
мотивиране съгласно Закона за нормативните
актове. Евентуалното му отразяване на този етап би
наложило повторно обществено обсъждане на
проекта, което ще забави приоритетната промяна,
предложена към момента.
Към
настоящия
момент
се
финализира
административната организация в МЗ по създаване
на работна група, която в оперативен порядък да
разгледа всички възможности за подобряване на
ефективността на работа на Комисията за лечение в
чужбина. Предложенията на Сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ ще бъдат
подробно анализирани в този контекст.
Съображенията по т. 1.
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разходите, свързани със заплащане
на потребителски такси и други
допълнителни
плащания,
предвидени за сметка на пациента
съгласно законодателството на
съответната държава, както и за
транспорт, престой, придружител и
др.“
3.Промяна на чл. 4, ал. 4 „Не се
финансират по реда на тази наредба
и медицинските дейности, които
вече са осъществени или се
осъществяват по отношение на
пациента, преди да му бъде
съобщена заповедта по чл. 34, ал. 2 –
да стане „ Не се финансират по реда
на тази наредба и медицинските
дейности,
които
вече
са
осъществени или се осъществяват по
отношение на пациента преди да е
подадено заявлението по чл. 21“
считаме, че отказът от финансиране
следва
да
се
обвърже
с
недобросъвестно поведение на
заявителя,
а
не
на
административния орган.

Не се приема.
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4. Отпадане на чл. 18, т. 2 „Външните
експерти и профилната комисия по
трансплантология: 2. Оценяват
допустимостта и основателността на
исканията“
–
считаме,
че
основателност и допустимост на
искането са правни въпроси и
лекарите
нямат
такава

Не се приема.
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компетентност, за да се произнасят
по тях. Те единствено могат да кажат
дали исканото лечение може да се
извърши в страната своевременно
или не, евентуално и дали в
посочената чужда клиника може –
въпроси, които са включени в
доклада по следващата т. 3 –
аргумент чл. 25, ал. 2 – съдържание
на доклада;
5.Отмяна
на
чл.
20
„При
необходимост председателят на КЛЧ
може да поиска писмено становище
и от други медицински специалисти
във връзка с всеки конкретен случай,
включително и по предложение на
член на комисията“. – този текст
създава предпоставки за субективно
решаване на преписките, като
нарушава принципите за равно
третиране и предвидимост в
административния процес. Не е
определено ясно каква е тази
необходимост.

Не се приема.
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6. Промяна на чл. 21 ал. 2 „Всички
документи се представят на
български език в оригинал или
копие, заверено от заявителя или
законния му представител с гриф
„вярно с оригинала“ . В случай, че се
представят документи на чужд език,
същите трябва да бъдат придружени
с превод на български език, заверен
от българското посолство или

Не се приема.
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консулство в съответната държава,
от Министерството на външните
работи или от лицензиран преводач,
сключил договор с Министерството
на външните работи“. – да стане „
Всички документи се представят на
български език в оригинал или
копие, заверено от заявителя или
законния му представител с гриф
„вярно с оригинала“ . В случай, че се
представят документи на чужд език,
същите трябва да бъдат придружени
с превод на български език“. Чл. 14,
ал. 3 АПК изрично посочва как се
представят документи на чужд език.
7. Създаване на нова алинея на чл.
21: „Заявлението и приложенията по
предходните алинеи може да се
подава и по електронен път, като в
този случай те се прикачат като
сканирани документи“.

Не се приема.
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8.Промяна на чл. 24, ал. 2 „В
случаите, касаещи трансплантация,
председателят на КЛЧ предава
преписката на профилната комисия
по
трансплантология,
а
при
преценка – и на един или повече
външни експерти, в сроковете по ал.
1.“ – Да стане: „В случаите, касаещи
трансплантация, председателят на
КЛЧ
предава
преписката
на
профилната
комисия
по
трансплантология“. Считаме, че
профилната комисия е съставена от

Не се приема.
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всички необходими специалисти,
които могат да дадат компетентно и
достатъчно медицинско становище
и няма никаква медицинска и
юридическа
причина
друго
медицинско лице да даде покомпетентно
становище.
Въвеждането
на
подобна
алтернатива създава обективни
предпоставки за злоупотреба с
права от страна на длъжностни лица
в повереното Ви министерство.
9.Отпадане на чл. 25, ал. 2, т. 6 „В Не се приема.
доклада
задължително
се
съдържат:……т. 6 становище по
допустимостта и основателността на
искането
–
анализ
на
предпоставките по чл. 1 – 4“; аналогично на по-горе външните
експерти не са компетентни да се
произнасят по правни въпроси. Да
правят анализ на въпросите,
уредени в чл. 1-4 от наредбата е
изцяло юридическа дейност и това е
задължение на КЛЧ.

Съображенията по т. 1.

10.Допълване на чл. 25, ал. 2, т. 7 „В Не се приема.
доклада
задължително
се
съдържат:…..т. 7 възможности за
лечение в България, списък на
лечебните заведения в страната, в
които може да се осъществи
необходимото
лечение/трансплантация, мотиви за
исканото лечение в чужбина;“ да
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5

стане: „В доклада задължително се
съдържат:….т. 7 възможности за
своевременно лечение в България,
списък на лечебните заведения в
страната, в които може да се
осъществи
необходимото
лечение/трансплантация заведения
(държава, град лечебно заведение)
и/или на медицински специалисти,
при които може да се изпрати
пациентът, възможни алтернативи в
тази връзка (поне две при
възможност), данни за действителен
опит в конкретни клиники в
България със същото лечение/метод
на същото заболяване, като в
случаите на трансплантация на орган
се взема предвид и необходимото
време за достъп до съответното
лечебно заведение и необходимото
време за чакане на донор, мотиви за
исканото лечение в чужбина,“.
Считаме, че по този начин се
изравняват
изискванията
при
преценка
на
обективно
и
съвременно лечение в чужбина и в
страната – т. 7 и т. 9 от същия член;
11.Допълване на чл. 25, ал. 2, т. 9 Не се приема.
„списък на конкретни лечебни
заведения (държава, град, лечебно
заведение) и/или на медицински
специалисти от други държави, при
които може да се изпрати пациентът
или съответно последните да се
поканят в страната, възможни
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алтернативи в тази връзка (поне две
при възможност, както и коментар
на наличните по случая оферти), като
в случаите на трансплантация на
орган се взема предвид и
необходимото време за достъп до
съответното лечебно заведение“ –
да стане: „списък на конкретни
лечебни заведения (държава, град,
лечебно заведение) и/или на
медицински специалисти от други
държави, при които може да се
изпрати пациентът или съответно
последните да се поканят в страната,
възможни алтернативи в тази връзка
(поне две при възможност, както и
коментар на наличните по случая
оферти), като в случаите на
трансплантация на орган се взема
предвид и необходимото време за
достъп до съответното лечебно
заведение и необходимото време за
чакане на донор“
12.Промяна на чл. 26а, ал. 1 „По Не се приема.
всяко подадено заявление за
финансиране на трансплантация КЛЧ
изисква от Изпълнителната агенция
по трансплантация да представи
оферта/оферти
от
лечебни
заведения от държави по чл. 1, ал. 2,
т. 1 в срок до един месец независимо
от наличието или липсата на
приложена
към
заявлението
оферта.“ да стане: „По всяко
подадено заявление за финансиране
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на трансплантация КЛЧ незабавно
след подаването му изисква от
Изпълнителната
агенция
по
трансплантация
да
представи
оферта/оферти
от
лечебни
заведения от държави по чл. 1, ал. 2,
т. 1 или официално становище, че
такива не са налице в срок до 14 дни
независимо от наличието или
липсата
на
приложена
към
заявлението оферта.
13. Промяна на чл. 26а, ал. 2 „По Не се приема.
искане на Изпълнителната агенция
по
трансплантация,
когато
заявителят не е представил оферта и
определеният срок за представяне
на оферта/оферти не е достатъчен за
агенцията, КЛЧ може да определя
нов срок до един месец“. Да стане:
„По искане на Изпълнителната
агенция по трансплантация, когато
заявителят не е представил оферта и
определеният срок за представяне
на оферта/оферти не е достатъчен за
агенцията, КЛЧ може да определя
нов срок до 14 дни“.
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14.Премахване на чл. 26а, ал. 3, 4 и 5 Не се приема.
– считаме, че това са абсолютно
порочни текстове, с които се постига
незаконосъобразно
бавене
на
преписката; въвежда се недопустим
временен акт, който няма дори
легална дефиниция никъде в
правния мир – „принципното
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положително становище“; допуска
се
незаконосъобразно
преразглеждане и спиране на
преписката;
15. Допълване на чл. 34, ал. 3, т. 6 „В Не се приема.
заповедта за разрешаване на
заплащането
задължително
се
посочват: ….т. 6 срок за сключване на
договора за финансиране“ да стане:
„В заповедта за разрешаване на
заплащането
задължително
се
посочват:…..т. 6. 3-дневен срок за
сключване
на
договора
за
финансиране“

Съображенията по т. 1.

16.Създаване на нова точка към чл. Не се приема.
34, ал. 3 „В заповедта за
разрешаване
на
заплащането
задължително се посочват:…… не подълъг от 7-дневен срок за
превеждане на отпусната сума по
сметка на лечебното заведение“
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17.Допълване на чл. 34, ал. 5 „Когато Не се приема.
министърът на здравеопазването не
е съгласен със становището на
комисията, той може да върне
документите в КЛЧ за повторно
разглеждане при разширен състав
на външните експерти.“ – да стане:
„Когато
министърът
на
здравеопазването не е съгласен със
становището на комисията, той
може да върне документите в КЛЧ за
повторно
разглеждане
при
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разширен състав
експерти,
което
окончателно.“

на външните
решение
е

18.Създаване на нова алинея на чл. Не се приема.
34: „При всички случаи срокът от
датата на подаване на заявлението
до окончателното издаване на
заповед за отказ за финансиране или
до сключването на договор по чл. 34,
ал. 7 следва да е не по-дълъг от 30
дни“.
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